Dia Mundial de l’Alimentació

II Jornada per a l’aprofitament dels
aliments i la reducció de les pèrdues i el
malbaratament.
Cap a un sistema alimentari sostenible
Jornada tècnica
BARCELONA, dimarts 16 d’octubre de 2018
Presentació
La reducció de les pèrdues i el
malbaratament alimentari (PMA) és un
repte que cal afrontar per tal d’avançar
cap a un sistema alimentari productiu,
sostenible,
resilient,
saludable,
responsable i d’accés universal.
El sector agroalimentari té un compromís
en l’assoliment dels Objectius globals de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de
les Nacions Unides, particularment en
els objectius 2 de “fam zero” i 12 de
“Producció i Consum responsables”, que
cal encarar de manera integrada amb
altres àmbits com l’educació o la salut.
Des del DARP i l’ARC promovem la
reducció de les PMA a Catalunya. A la
jornada es presentarà l’informe del
CADS Mengem futur, debatrem sobre el
repte del sector agroalimentari en
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, es
presentaran els avenços realitzats en la
quantificació de les PMA a Catalunya i
es
compartiran
experiències
internacionals i catalanes en la prevenció
i la reducció de les pèrdues al sector
primari.

Lloc de realització
Sala Auditori del Palau de la Generalitat
de Catalunya
Carrer Sant Sever s/n
BARCELONA

Organització

Programa
9.00 h Registre i lliurament de la documentació
9.15 h Benvinguda i presentació de la jornada
Sr. Carmel Mòdol. Director General d’Alimentació, Qualitat i Indústries
Agroalimentàries del DARP.
Sr. Josep M. Tost. Director de l’Agència de Residus de Catalunya.
Sr. Joan Vallvé. Membre del Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible (CADS).
Srs. Montserrat Rivero. Presidenta de l’Associació Catalana de Ciències de
l’Alimentació.
9.45 h

Mengem futur. Principals reptes del sistema alimentari de Catalunya
Dra. Montserrat Viladrich. Catedràtica del Departament d’Administració
d’Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals de la Universitat de
Lleida (UdL) i membre del CADS.
_________________________________________________________________________
10.15 h L’alimentació en l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible a Catalunya i el sector
agroalimentari
Sr. Arnau Queralt. Director del CADS i president de la Xarxa EEAC.
Ponent pendent de confirmar.
_________________________________________________________________________
11.00 h Pausa – Esmorzar d’aprofitament
11.30 h La quantificació de les pèrdues i el malbaratament a Catalunya
Presenta: Sra. Pilar Chiva. Directora de l’Àrea d’Economia Circular de l’ARC.
Presentació de la diagnosi de les pèrdues i malbaratament alimentari a la
producció primària, l’agroindústria i la distribució a l’engròs de préssecs i
nectarines
Sra. Raquel Díaz. Investigadora del CREDA.
12.00 h La reducció de les pèrdues al sector primari
Presenta: Sra. Glòria Cugat. Subdirectora General de la Inspecció i Control
Agroalimentari del DARP.
Experiències internacionals
Sr. Samuel Féret. Project Manager del projecte ECOWASTE4FOOD i
membre de l’EIP-AGRI Focus Group “Reducing food loss on the farm”.
Sr. Martin Bowman. Representant de Feedback i redactor de l’Informe
‘Farmers Talk Food Waste’.
Experiències a Catalunya
Sr. Francesc Pena. Responsable nacional del sector de la Fruita Dolça
d’Unió de Pagesos.
Sr. Oriol Bonilla. Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament
de Viladecans.
Sr. Xavier Roé. Director General d’Indulleida.
13.45 h Cloenda de la jornada
Hble. Sra. Teresa Jordà. Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació.
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